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ABSTRACT

REVISION OFTHEGENUSISCHNOLEATHOMSON,1860 (COLEOPTERA,CERAMBYCIDAE,
LAMIINAE, DESMIPHORINI). The genus Ischnolea includes 13 species, 9 previously known and 5 new ones

herein described from Brazil: /. oculata (Minas Gerais to Paraná); /. inexpectata (Espírito Santo); /. singularis

(Pará); /. modesta (Goiás, São Paulo) and /. flavinota from Paraguay and Brazil (São Paulo). Ischnolea

circunspecta Lane, 1973, is tranferred to Desmiphora A. -Serville, 1835. /. obliquelineata Breuning, 1943 is

considered a synonym of /. crinita Thomson, 1860. The genus Euchaestes Chevrolat, 1861 is considered a

junior objetive synonym of Desmiphora A. -Serville, 1835.
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INTRODUÇÃO

A interpretação correta de Ischnolea Thomson, 1 860, concretizou-se somente após

o trabalho de BREUNING(1963); entre 1860 e 1963 teve interpretações diferentes e/ou

equivocadas.

A origem dessas interpretações remonta aos catálogos de DEJEAN(1835, 1837)

onde apareceu o nome genérico Euchaetes. DEJEAN(Ed. 2, 1835: 340) arrola o género

Euchaetes Dejean, com única espécie, E. crinitus Dejean, e sua variedade hirtellus

(DejeanEd. 3, 1837: 366) tem as mesmascitações. Todos esses nomes são nominanuda.
THOMSON(1860: 347) estabeleceu Ischnolea com a seguinte anotação: "Syn.:

Euchaetes DEJ., Cat., 1837, p. 366. (Nom déjà employé deux fois en Zoologie)". Esta

sinonimia, embora envolva umnomemnudum, foi a causa de grandes confusões e foi

posteriormente corrigida pelo próprio THOMSON(1868). A espécie-tipo de Ischnolea,

pormonotipia,é/. crinita Thomson, 1860, publicada com a seguinte observação: ("DEJ.,

Cat., 1837, P. 366, Euchaetes").
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64 GALILEO & MARTINS

CHEVROLAT(1861) publicou sinonimias, correções e considerações sobre o

trabalho de THOMSON(1860); indicou (1. c, p. 251), corretamente, que a interpretação

de THOMSON(1860) sobre Euchaetes crinitus Dejean, estava equivocada: "Page 347.

- 197. Ischnolea crinita. Th, (nec Dejean)". Portanto, concluímos que Ischnolea crinita

Thomson, 1860 é espécie distinta de Euchaetes crinitus Dejean, 1835.

Na mesmapágina (CHEVROLAT, 1861: 251) aparece a descrição original, em
latim, de Ischnolea pallidipennis, proveniente do Brasil. Logo a seguir (1. c, p. 252)

aparece a descrição, emfrancês, de Euchaestes crinitus Dej. Cat. 3 ed., p. 366. Anotamos
que foi acrescentado um "s" ao nome original de Dejean. Esta nova grafia elimina a

homonímia com Euchaetes e, desde que, a espécie-tipo está formalmente descrita, a

autoria de Euchaestes é de Chevrolat, 1861.

Ao final do seu trabalho, CHEVROLAT(1. c. p. 254) publicou uma errata na qual

indica que Ischnolea pallidipennis Chevrolat, 1861 e Euchaestes crinitus Dejean, 1837,

são sinonimas e que a descrição em francês de E. crinitus também corresponde a /.

pallidipennis. Esta errata passou despercebida a alguns autores (por exemplo
LACORDAIRE, 1 872) e nos permite observar: ( 1 ) Adescrição de Ischnolea pallidipennis

poderia ter sido proposta para escapar à homonímia entre Ischnolea crinita Thomson,
1860 e /. crinita (Dejean), pois, nessa época, Ischnolea Thomson e Euchaetes Dejean

eram considerados sinónimos (THOMSON,1 860). (2) Adescrição formal de Euchaestes

crinitus Dejean, valida o nome in Chevrolat (1861), muito embora seja sinónimo de

Ischnolea pallidipennis.

Portanto, concluímos que a espécie-tipo de Euchaestes Chevrolat, 1861, é, por

prioridade de página, Ischnolea pallidipennis Chevrolat, 1 861 , e não Euchaestes crinitus

Dejean in Chevrolat, 1861: 252.

THOMSON(1868: 107) ao descrever o género Therchaetes, indicou claramente

que interpretou erroneamente Euchaetes Dejean nos seus trabalhos anteriores.

(THOMSON,1860; 1864): "G. THERCHAETES,Th., N. G. (...). - Euchaetes Dej., Cat,

1887, p. 366. nom préocc. (Nec Th., Ess., etc., p. 347, et Syst. Cer., p. 112, 399)."

Therchaetes foi criado para única espécie, Lamia intonsa Germar, 1824. As
referências que THOMSON(1868: 108) incluiu para esta espécie também indicam que

suas interpretações anteriores (THOMSON, 1860, 1864) sobre Euchaetes crinitus

Dejean, estavam equivocadas: 'T. intonsa, Germar, Ins. Spec. (Lamia), p. 484, 641. -T.

pallidipennis, Chevrt., Journ. Ent., I. p. 251 (Ischnolea (par erreur), Euchaetes crinitus,

Dej., Cat., 1837, p. 366)."

Nesse trabalho parece claro que THOMSON(1868) demonstrou que os géneros

Ischnolea Thomson, 1860 e Euchaetes Dejean eram completamente diversos; apesar

disso, as interpretações equivocadas tiveram curso.

LACORDAIRE( 1 872: 623 , nota 2) considerou sinónimos de Therchaetes Thomson,
1868: Euchaetes Dej., 1837 e Ischnolea Chevrolat, 1861. Esta nota de LACORDAIRE
atribui, impropriamente, a autoria de Ischnolea a Chevrolat e não a Thomson e não foi

observada a grafia Euchaestes (com "s"). A seguir, LACORDAIRE(1 872, nota 3), indica

que a única espécie do género Therchaetes é T. intonsa (Germar, 1824), citada como
segue: "(3) Lam. intonsa, Germar, Ins. Spec. nov. p. 484 (Euchet. crinitus Dej., loc. cit.;

Isch. pallidipennis, Chevrol. loc. cit.). J'emprunte cette synonymie a M. J. Thomson. M.
Chevrolat regard commedistincte son Ischn. pallidipennis de VEuchaet. crinitus, qu'il

décrit également".
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Constatamos, portanto, que LACORDAIRE(1972) não observou a errata do

trabalho de CHEVROLAT(1861) já discutida anteriormente.

Desde que Ischnolea pallidipennis Chevrolat, 1861 (= Euchaestes crinitus Dejean

in Chevrolat, 1861), espécie-tipo de Euchaestes Chevrolat, foi considerada sinónima de

Therchaetes intonsa (Germar), automaticamente os nomes genéricos passam a ser

sinónimos e Euchaestes Chevrolat, 1861 tem prioridade sobre Therchaetes Thomson,

1868.

Anotamos ainda que Ischnolea Thomson, 1860 e /. crinita Thomson, 1860, foram

omitidos na obra de LACORDAIRE(1872).

O catálogo de GEMMINGER& HAROLD(1875: 3107) restabeleceu, erronea-

mente, a identidade entre Euchaetes Dejean e Ischnolea Thomson, porque tanto Euchaetes

Dejean, como Therchaetes Thomson, 1868, foram considerados sinónimos de Ischnolea

Thomson, 1860. Estão arroladas na sinonímia de /. intonsa: E. crinitus Dej. e /.

pallidipennis Chevr. Observamos que nesta obra reapareceram Ischnolea Thomson, 1 860

e /. crinita Thomson, 1860, omitidos por LACORDAIRE(1872), mas desapareceu

Euchaestes Chevrolat, 1861.

AURIVILLIUS (1921: 305) eliminou do seu catálogo os nomes propostos por

DEJEAN(1835, 1837), provavelmente por considerá-los, todos, nomina nuda. Como
emGEMMINGER& HAROLD(1875), Therchaetes Thomson, 1868, foi considerado,

impropriamente, sinónimo de Ischnolea Thomson, 1860. Este género reunia então três

espécies: /. bimaculata Chevrolat, 1861; /, crinita Thomson, 1860 e /. intonsa (Germar,

1 824). /. pallidipennis Chevrolat, 1861, foi inserida na sinonímia de /. intonsa. Euchaestes

Chevrolat, 1861, não foi mencionado.

A inclusão de Lamia intonsa Germar, 1824, no género Ischnolea, desde

LACORDAIRE(1872, que o considerou sinónimo de Therchaetes), até AURIVILLIUS
(1921), fez com que os autores seguintes incorporassem ao género, espécies com ela

relacionadas (/. longipilis Fisher, 1926; /. decora Melzer, 1928; /. lenkoi Lane, 1959; /.

niveocincta Lane, 1959), mas não congenéricas com /. crinita Thomson, 1860.

BREUNING(1963: 511), corretamente, passou Therchaetes Thomson, 1868, à

sinonímia de Desmiphora A. -Serville, 1835. Não mencionou Euchaestes Chevrolat,

1861, mas como Therchaetes e Euchaetes são sinónimos objetivos, este género também
deve, obrigatoriamente, passará sinonímia de Desmiphora. Nesse catálogo (BREUNING,
1963), /. intonsa (Germar) e /. decora Melzer foram incluídas emDesmiphora, contudo,

/. longipilis Fisher, /. niveocincta Lane e /. lenkoi Lane, desapareceram, já que não foram

inseridas nememlschnolea (BREUNING, 1963: 510), nememDesmiphora (1. c, p. 511),

nem no índice geral (BREUNING, 1969: 865).

Ainda nesse catálogo (BREUNING, 1963: 510), Ischnolea Thomson, 1860, reúne,

além de /. crinita Thomson, 1860, e /. bimaculata Chevrolat, 1861, outras sete espécies

descritas por BREUNING(1942, 1943).

Em1973, LANE, desconsiderando a catalogação correta de BREUNING(1963),

publicou a descrição de Ischnolea circunspecta, espécie semelhante a Desmiphora
intonsa (Germar), mas não congenérica com Ischnolea crinita. Portanto, /. circunspecta

deve ser transferida para Desmiphora.

Finalmente, em 1974, BREUNINGpublicou uma revisão do género Ischnolea

Thomson, 1860, onde tratou das nove espécies então conhecidas. Nossa identificação

dessas espécies tornou-se viável à luz do estudo dos diapositivos dos tipos (coleção do
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Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná) e permitiu correções e

acréscimos ao trabalho revisivo de BREUNING(1974).

Emresumo, os nomes genéricos mencionados no histórico apresentado acima,

ficam assim organizados:

Ischnolea Thomson, 1860; espécie-tipo,/. crinita Thomson, 1860, por monotipia.

Desmiphora A. -Serville, 1835; espécie-tipo, Saperda hirticollis Olivier, 1795,

indicação de THOMSON(1864: 105);

= Euchaestes Chevrolat, 1861; espécie-tipo, Ischnolea. pallidipenis Chevrolat,

1861 (= Euchaestes crinitus Dejean in Chevrolat, 1861; =Lamia intonsa Germar, 1824);

= Therchaetes Thomson, 1868; espécie-tipo, Lamia intonsa Germar, 1824, por

monotipia.

Comentários. Embora não pudéssemos encontrar dentre o material estudado

algumas das espécies descritas por BREUNING, (1942, 1943), constatamos caracteres

nunca utilizados como, por exemplo, depressões e orifícios na face central dos metafêmures

dos machos. A função dos orifícios e depressões recobertos por densa e longa pilosidade

nos metafêmures dos machos não pode ser interpretada; é provável que estejam relacio-

nadas com a etologia da cópula e talvez sejam sensoriais.

Siglas adotadas. AMNH, American Museum of Natural History, New York;

BMNH,The Natural History Museum, Londres; CEPEC, Centro de Pesquisas do Cacau,

Itabuna; DZUP, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba;

DZVU, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Botucatu; MCNZ,
Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre;

MZSP, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo; MNRJ, Museu Nacional, Rio de

Janeiro; USMN,National Museumof Natural History, Washington.

Ischnolea Thomson, 1860

Ischnolea THOMSON,1860: 347; BREUNING, 1963: 510 (cat.); 1974: 128.

Espécie-tipo, Ischnolea crinita Thomson, 1860 (monotipia).

Aspecto geral alongado. Comprimento corporal ao redor de 10mm. Colorido geral

acastanhado, sem ornamentação cromática viva.

Cabeça projetada, mais larga que o protórax. Fronte vertical, convexa. Mandíbulas

com ápice bífido e dimorfismo sexual: nos machos robustas, com acentuada elevação

longitudinal junto à margemdorsal externa. Tubérculos anteníferos projetados, separados

por depressão larga. Olhos profundamente emarginados, não divididos; comprimento dos

lobos inferiores variável emrelação ao comprimento das genas; lobos oculares superiores

com 4 a 8 fileiras de omatídios; distância interocular dorsal variável.

Antenas geralmente mais longas que o corpo (mais curtas naçdGl.flavofemorata).

Escapo cilíndrico, atinge aproximadamente o meio do protórax, tão longo quanto o

antenômero III. Comprimento dos antenômeros III e IV subigual (3 ) ou III apenas mais

longo do que IV (9). Demais flagelômeros com comprimentos subiguais.

Protórax mais largo do que longo; lados com tubérculo agudo central. Pronoto

convexo, com duas gibosidades anteriores em algumas espécies. Processo prosternal

levemente convexo. Processo mesosternal sem tubérculo, tão largo quanto a região mais

estreita do processo prosternal.
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Base dos élitros com pontos simples ou tuberculados; ápice elitral desarmado ou

com espículo na margem externa.

Fémures fusiformes. Face inferior dos metafêmures dos machos densamente pilosa

com sulco longitudinal profundo ou orifício, igualmente profundo, perto do meio.

Mesotíbias profundamente sulcadas na metade apical da margem externa.

Discussão. Dentre os géneros de Desmiphorini aquele que mais se assemelha a

Ischnolea, pelo aspecto geral, é Ischnoleomimus Breuning, 1940, até o momento
representado pela espécie-tipo, /. excavatus Breuning, 1940, originalmente descrita do

Peru. EmIschnoleomimus o mesosterno é tuberculado e em Ischnolea regularmente

convexo, sem tubérculo.

A presença de sulcos e depressões nos metafêmures dos machos ainda não foi

constatada nos outros géneros de Desmiphorini.

Chave para as espécies de Ischnolea

1. Élitros (figs. 1,3) com faixa de pubescência estreita, compacta, amarelada ou

esbranquiçada, oblíqua, dorsal, do úmero ao meio 2

Élitros semessa faixa (figs. 4-9) 4

2(1). Região dorso-basal dos élitros com faixa oblíqua do escutelo emdireção à margem
(fig. 2); ápice com espinho externo desenvolvido; mesepimeros pontuados.

Brasil (ES a SC) Lspinipennis Breuning

Élitros sem faixa oblíqua na região dorso-basal (figs. 1,3); ápices com espinho

curto

externo; mesepimeros lisos 3

3 (2). Presença de faixa de pubescência branca entre os tubérculos anteníferos; cabeça

esparsamente pubescente; mancha elitral lateral escura recoberta por

pubescência castanho-clara (fig. 1 ); pontos da região basal dos élitros simples;

metafêmures (d, fig. 15), sulcados ventralmente em toda extensão. Brasil

(MG, ES) /. crinita Thomson
Toda região dorsal da cabeça com densa pubescência esbranquiçada; mancha

elitral lateral escura recoberta por pilosidade alaranjada (fig. 3); pontos da

região basal dos élitros tuberculados; metafêmures (3) com orifício no meio

da face ventral (como na fig. 14). Brasil (ES) /. inexpectata, sp. n.

4 (1). Extremidades elitrais desarmadas (figs. 4,5) 5

Extremidades elitrais com espículo externo (figs. 6-9) 8

5 (4). Pubescência branca dos élitros concentrada empequenas manchas espalhadas por

toda a superfície. Brasil (RJ) I.longeantennataBreuning

Pubescência branca dos élitros com outros padrões de distribuição 6

6 (4). Antenas (9) mais curtas que o corpo; coxas e fémures amarelados; élitros com
pubescência acinzentada quase uniforme, exceto mancha castanho-escura

centro-lateral. Brasil (ES) I.flavofemorataBrcumng

Antenas (9) mais longas que o corpo; coxas e fémures vermelho-acastanhados, não

contrastantes como restante do corpo; a pubescência clara dos élitros constitui

desenhos 7
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7 (6). Lobos oculares superiores (fig. 13) grandes, tão distantes entre si quanto a lar-

gura de um lobo; fémures com pontos contrastantes; pro- e mesofêmures

não pedunculados; face ventral dos metafêmures (d ) com orifício (como na

fig. 14). Brasil (MGa PR) /. oculata, sp.n.

Lobos oculares superiores (fig. 12), pequenos, tão distantes entre si quanto o

dobro da largura de um lobo; fémures com pubescência uniforme, sem
pontos contrastantes; pro- e mesofêmures pedunculados; face ventral dos

metafêmures (d ) com sulco profundo em toda extensão (como na fig. 15).

Brasil (PE a SC) /. indistincta Breuning

8 (4). Élitros sem mancha lateral escura ao nível de meio, com máculas brancas

dispersas em toda a superfície (BREUNING, 1974). Brasil (SC)

/. strandi Breuning

Élitros combanda ou mancha lateral escura ao nível do meio; a pubescência clara

comoutros padrões de distribuição 9

9(8). Escutelo recoberto por pubescência amarelada, contrastante coma da declividade

basal dos élitros; pronoto com faixa longitudinal central amarelada. Peru...

/. peruana Breuning

Pubescência do escutelo não contrastante; quando amarelada, a pubescência do

pronoto é uniforme e recobre toda a superfície 10

10 (9). Mesepimeros pontuados 11

Mesepimeros lisos 12

11 (10). Pronoto com pubescência amarelada quase uniforme, recobre toda a super

fície; distância entre lobos oculares superiores igual à largura de um lobo;

pontos da base dos élitros não tuberculados. Brasil (SP), Paraguai

I.flavinota, sp.n.

Pronoto subglabro com faixa branca estreita, centro-longitudinal e, a cada

lado, com pequena mancha clara ao nível do meio; distância entre os lobos

oculares superiores maior do que o dobro da largura de um lobo; pontos da

base dos élitros tuberculados. Brasil (GO, MGa SC). Paraguai, Argentina

(Misiones) /. bimaculata Chevrolat

12 (10). Lobos oculares inferiores (fig. 1 1) mais longos do que as genas; bases dos élitros

com pontos tuberculados; centro do metasterno (d ) com pêlos longos e

densos. Brasil (PA) /. singularis, sp. n.

Lobos oculares inferiores (fig. 10) mais curtos do que as genas; base dos élitros

com pontos simples; pilosidade do centro do metasterno (d ) não diferen-

ciada. Brasil (GO, SP) /. modesta, sp.n.

Ischnolea crinita Thomson, 1860

(Figs. 1, 15)

Ischnolea crinita THOMSON,1860: 347; BREUNING, 1974: 129.

Ischnolea oblique lineata BREUNING, 1943: 47; 1974: 131. Syn. n.

Tegumento castanho-avermelhado. Pubescência castanho-amarelada levemente

iridescente; branco-acinzentada nos lados do pronoto e na região elitral à frente da banda
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oblíqua anterior. Pubescência branco-amarelada: faixa transversal estreita entre os

tubérculos anteníferos; faixa longitudinal no meio do pronoto; faixa lateral no pronoto da

base ao meio; faixa oblíqua que se inicia no úmero e alcança a sutura pouco atrás do meio

(fig. 1). Faixa de pubescência esbranquiçada rala, oblíqua, ao nível do terço apical dos

élitros e pubescência branca perto do ápice elitral. Face ventral e pernas com pubescência

acinzentada uniforme.

Antenas atingem o ápice elitral aproximadamente na extremidade do antenômero

V(d ) ou VIII (9). Bases dos antenômeros apicais com pubescência esbranquiçada. Lobos

oculares inferiores com o dobro do comprimento das genas; os superiores tão distantes

entre si quanto o dobro da largura de umlobo. Escapo, fémures, tíbias e urosternitos com
pontos glabros contrastantes. Tubérculos pronotais não aparentes. Pontos da base dos

élitros não tuberculados. Extremidades elitrais com espinho externo curto. Mesepimeros

lisos. Lados do metasterno esparsamente pontuados. Metafêmures (õ) fusiformes; face

ventral (fig. 15) com pêlos longos e depressão longitudinal em toda extensão.

Dimensões, em mm, respectivamente d/9. Comprimento total, 10,6-11, 4/8,1;

comprimento do protórax, 1,9-2,0/1,4; maior largura do protórax, 2,5-2,5/1,3; compri-

mento do élitro, 7,3-7,7/5,9; largura umeral, 3,1-3,2/2,2.

Tipos, localidade-tipo. /. crinita foi descrita com base numa fêmea procedente do

Brasil e fotografada por Moure no MNHN./. obliquelineata fundamentou-se nummacho
procedente do Brasil, Espírito Santo, fotografado por Moure no BMNH.No holótipo de

/. obliquelineata faltam a antena e perna anterior direitas; antena esquerda colada ao nível

do escapo; cabeça e protórax colados.

Material examinado. BRASIL. Espírito Santo: Alegre (Fazenda Jeruzalém) 6 , 20.X.1912, J. F. Zikán

col. (MZSP); Rio Itabapoana, tf , 18.XI.1908, J. F. Zikán col. (MZSP). Minas Gerais: 9, VE. 1925, Col. L.

Moreira (MZSP).

Discussão. /. crinita, pela presença de faixa estreita oblíqua de pubescência branco-

amarelada na metade anterior dos élitros, assemelha-se mais a /. spinipennis e /.

inexpectata que também apresentam essa faixa (figs. 1-3). As espécies distinguem-se

pelos caracteres mencionados na chave.

Ischnolea spinipennis Breuning, 1943

(Fig. 2)

Ischnolea spinipennis BREUNING, 1943: 48; 1974: 133, fig. 14.

Oúnico exemplar que examinamos está muito danificado; faltam: cabeça, antenas,

protórax e pernas anteriores. A redescrição baseia-se no diapositivo do holótipo e nos

caracteres observáveis nesse exemplar danificado.

Tegumento castanho-avermelhado; flagelômeros basais mais avermelhados.

Pubescência castanho-amarelada; na metade basal dos élitros não oblitera o tegumento.

Pubescência branca: faixa longitudinal no meio do pronoto; faixa lateral no pronoto da

base ao meio; escutelo; faixa oblíqua estreita que se inicia no úmero e alcança a sutura um
pouco atrás do meio (fig. 2); curta faixa dorsal, oblíqua que se inicia perto do escutelo no

quinto anterior; duas faixas oblíquas, subparalelas, no quarto apical. Face ventral

(mesosterno, metasterno) com pubescência branco-amarelada uniforme.
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Antenas (d ) atingem a extremidade elitral aproximadamente na base do antenômero

VIL Lobos oculares superiores tão distantes entre si quanto o dobro da largura de umlobo.

Lado interno do escapo, fémures (médios e posteriores) e urosternitos compontos glabros

contrastantes. Tubérculos pronotais visíveis. Bases dos élitros compontos não tuberculados.

Extremidades elitrais com espinho longo no lado externo. Mesepimeros pontuados.

Lados do metasterno densamente pontuados.

Dimensões, emmm, 9. Comprimento do élitro, 6,1; largura umeral, 2,2.

Tipos, localidade-tipo. Holótipo ô
,

procedente do Brasil, Espírito Santo, original-

mente depositado na coleção Le Moult, hoje no MNHN,onde foi fotografado por Moure.

Material examinado. BRASIL. Santa Catarina: Corupá, 9, XI. 1930, A. Maller col., ex-col. Melzer

(MZSP).

Discussão. Além dos caracteres mencionados na chave, /. spinipennis distingue-se

de /. crinita pela pubescência que recobre o corpo mais esparsa e pelas áreas mais nítidas

de pubescência branca no quarto apical dos élitros (figs. 1,2).

A espécie ilustrada por BREUNING(1974: 125, fig. 14) é, na realidade, /.

spinipennis e não /. obliquelineata como consta da legenda e do texto (1. c, p. 131).

Ischnolea inexpectata, sp. n.

(Fig. 3)

Tegumento avermelhado, mais escuro na cabeça, no escapo, e em grande área

triangular comumaos élitros na metade basal (prolonga-se estreitamente para trás junto

da sutura até quase o ápice). Pubescência esbranquiçada: mais esparsa na fronte e

conspícua no dorso da cabeça; estreita faixa no centro do pronoto que emite ao nível do

meio dois ramos laterais e volta-se lateralmente emdireção à base (o conjunto lembra uma
letra "M"); numaestreita faixa oblíqua do úmero até pouco além do meio dos élitros onde

termina emmancha irregular; faixa irregular, transversal, antes do ápice (fig. 3).

Lobos oculares inferiores mais longos do que as genas; lobos superiores com cinco

fileiras de omatídios, mais distantes entre si do que a largura de umlobo. Antenas atingem

o ápice elitral no meio do antenômero VI (d ) ou do VII (9). Escapo robusto, sem pontos

nitidamente contrastantes. Pronoto densamente pontuado, sem gibosidades. Terço basal

dorsal dos élitros pontuado; pontos basais tuberculados. Extremidades elitrais transver-

salmente truncadas comespículo externo. Fémures compontos contrastantes; posteriores

(d), engrossados, fusiformes, com pêlos ventrais restritos à região central que recobrem

pequeno orifício circular (como na fig. 14); (9) alongados, mais lineares, sempêlos na face

ventral. Mesepimeros lisos.

Dimensões, emmm,respectivamente õ /9. Comprimento total, 6,5/1,6-1,9; compri-

mento do protórax, 1,3/1,4-1,5; maior largura do protórax, 1,5/1,8-2,0; comprimento do
élitro, 4,5/5,4-5,5; largura umeral, 1,9/2,3-2,4.

Material-tipo. BRASIL. Espírito Santo: Linhares, parátipo 9, XII. 1973, B. Silva

col. (MZSP); holótipo â , parátipo ç, X. 1976, B. Silva col. (MNRJ); (Parque Sooretama),

parátipo 9, XII. 1962, F. M. Oliveira col. (MNRJ).

Discussão. /. inexpectata assemelha-se mais a/, crinita qI. spinipennis pelo padrão

do colorido elitral com faixa estreita oblíqua de pubescência clara dos úmeros até perto
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1

do meio (figs. 1-3). A distinção entre essas espécies encontra-se na chave.

Ischnolea longeantennata Breuning, 1942

Ischnolea longeantennata BREUNING, 1942: 158; 1974: 130.

BREUNING(1974) mencionou exemplares dos dois sexos e cita a localidade-tipo

(Brasil, Rio de Janeiro, Nova Friburgo) como única procedência da espécie. Examinamos
o diapositivo do holótipo 9 depositado no MNHN.

Pela redescrição (BREUNING(1974), verifica-se que os lobos oculares inferiores

têm mais do que o dobro do comprimento das genas. Odiapositivo do holótipo, emvista

dorsal, nos permite acrescentar: lobos oculares superiores pouco mais distantes entre si

do que a largura de um lobo; escapo com pontos contrastantes; faixa longitudinal de

pubescência branca do meio do pronoto restrita à metade posterior; escutelo coberto por

pubescência branca; toda superfície elitral com pequenas manchas de pubescência

branca, aparentemente mais conspícuas na metade apical; ápices dos élitros obliquamente

truncados, arredondados no ângulo externo.

Discussão. Dentre as espécies do género com extremidades elitrais destituídas de

espículo, /. longeantennata é a única que apresenta élitros salpicados de manchas brancas

emtoda extensão. Esse padrão de colorido é semelhante ao de algumas espécies de Estola

Fairmaire & Germain, 1859.

Ischnolea flavo femor ata Breuning, 1943

Ischnolea flavofemorata BREUNING, 1943: 47; 1974: 130.

Oholótipo 9, único exemplar conhecido da espécie, foi originalmente descrito do

Espírito Santo e depositado na coleção Le Moult, atualmente pertencente ao MNHNonde

foi fotografado por Moure em 1972.

Apesar de apresentar padrão de colorido geral semelhante ao da maioria das

espécies do género, com mancha acastanhada lateral nos élitros, /. flavofemorata tem

antenas curtas (o ápice alcança a declividade apical dos élitros). O escapo ultrapassa a

borda anterior do protórax, mas não atinge o meio. Faixa central do pronoto difusa.

Escutelo com pubescência branca. Pubescência elitral acinzentada, bemuniforme; áreas

laterais castanhas mais transversais. Ápices dos élitros arredondados e desarmados.

Fémures, especialmente anteriores e médios, vermelho-amarelados, mais claros que a

face dorsal do corpo, sem pontos contrastantes.

Ischnolea oculata, sp. n.

(Figs. 4, 13)

Tegumento castanho escuro, mais avermelhado nos élitros. Pubescência corporal

de maneira geral amarelo-acinzentada. Pubescência esbranquiçada: faixa no centro do
disco do pronoto (não acentuadamente contrastante); nos élitros (fig. 4) numa faixa larga

que se inicia nos ombros e contorna interna e inteiramente a área acastanhada lateral; no
sexto apical dos élitros. Face ventral e pernas com pubescência branco-amarelada.
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Antenas atingem a ponta dos élitros na base ou no meio do antenômero VI (â ) ou

na base do VIII (9). Escapo alcança ou ultrapassa o meio do protórax. Flagelômeros basais

com pêlos internos densos e mais longos do que a largura dos artículos. Lobos oculares

inferiores desenvolvidos com ca. dobro do comprimento das genas; os superiores (fig. 13)

tão distantes entre si quanto a largura de um lobo. Pronoto fina e densamente pontuado;

gibosidades anteriores apenas indicadas, pouco projetadas. Pontos da região centro-basal

dos élitros simples. Extremidades elitrais arredondadas, desarmadas. Mesepimeros com
pontos rasos, às vezes pouco visíveis. Metasterno, urostenitos e fémures com pontos

contrastantes. Metafêmures (d), robustos, fusiformes, densamente pilosos na face ven-

tral; região centro-interior comorifício circular profundo; ou (9) esbeltos, sempubescência

longa ou orifício na face ventral.

Dimensões, emmm, respectivamente â/9. Comprimento total, 8,4-10,4/9,5-12,6;

comprimento do protórax, 1,8-1,8/1,6-2,0; maior largura do protórax, 1,7-2,3/2,1-2,7;

comprimento do élitro, 5,9-7,3/6,7-9,2; largura umeral, 2,3-3,0/2,8-3,8.

Material-tipo. BRASIL. São Paulo: Itu (Fazenda Pau d' Alho), holótipo d, 5.XI.

1960, U. Martins col. (MZSP). Parátipos - BRASIL. Minas Gerais: Caldas, 9, 1. 1915

(MZSP);MardeEspanha,9,16.X.1908,J.F.Zikáncol.(MZSP);9,17.X.1910,J.F.Zikán

col. (MZSP). Santa Bárbara (Serra do Caraça, 1380m),9,XI.1961,Kloss,Lenko,Martins

&Silva col. (MZSP). Rio de Janeiro: Itatiaia (700m), ô , X. 1 925, J. F. Zikán col. (MZSP).

São Paulo: Amparo, 9, Col. Navarro de Andrade (MZSP); Barueri, ô , 9, XII.1965, K.

Lenko col. (MZSP); ô, XII. 1965, K. Lenko col. (MCNZ). Botucatu, 9, 26.XI.1991, A.

Scivittaro col. (DZVU); Itu (Fazenda Pau d' Alho), ô , 6.XI. 1960, U. Martins col. (MZSP);

9,15-20.X.1961,U.Martinscol.(MZSP);9,28-29.X.1965,Martins&Biasicol.(MZSP);

9, 29.X.1965, U. Martins col. (MZSP); 9, 18.XI.1978, Curso Ent. col. (MZSP); São

Carlos, 9, 27.X. 1974, M. M. Dias col. (MZSP). Paraná: Cachoeirinha, 9, X. A. Maller col.

(MZSP).

Discussão. /. oculata, sp. n., /. longeantennata, I. flavofemorata e /. indistincta

possuem extremidades elitrais desarmadas. /. oculata é mais semelhante a /. indistincta

da qual difere pelos caracteres mencionados na chave. Nas outras espécies do género com
padrão de colorido semelhante, as extremidades elitrais apresentam espículo no lado

externo.

Ischnolea indistincta Breuning, 1942.

(Figs.5,12)

Ischnolea indistincta BREUNING, 1942: 158; 1974: 132.

Tegumento castanho-avermelhado ou avermelhado. Pubescência castanho-amare-

lada mais concentrada no dorso da cabeça e na faixa longitudinal do centro do pronoto.

Pubescência branco-acinzentada no terço anterior dos élitros estendendo-se pela borda

interna da mancha castanha lateral (fig. 5); no quarto apical entremeada por áreas de

pilosidade castanha. Face ventral e pernas recobertas por pubescência castanho-amarela-

da, sem pontos contrastantes.

Antenas atingem o ápice dos élitros aproximadamente na extremidade do antenômero
VII (d) ou VIII (9). Bases dos flagelômeros com pubescência esbranquiçada. Lobos
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oculares inferiores tão ou pouco mais longos que a genas; os superiores (fig. 5) tão

distantes entre si quanto o dobro da largura de um lobo. Tubérculos pronotais indicados.

Pontos da base dos élitros não tuberculados. Extremidades elitrais obliquamente trunca-

das e desarmadas. Mesepimeros lisos. Lados do metasterno muito esparsamente pontu-

ados. Metafêmures (d) pedunculados e clavados; face ventral densamente pubescente

com depressão em toda extensão.

Dimensões, emmm,respectivamente 6 /9. Comprimento total, 8,0-9,6/8,5; compri-

mento do protórax, 1,6-2,0/1,6; maior largura do protórax, 1,8-1,9/2,0; comprimento do

élitro, 5,3-6,3/5; largura umeral, 2,3-2,8/2,5.

Tipos, localidade-tipo. Embora BREUNING(1974) tenha mencionado material

dos dois sexos, a espécie foi originalmente descrita combase numa fêmea, fotografada por

Moure no MNHNe procedente da Serra de Comunati, Pernambuco, Brasil.

Material examinado. BRASIL. Bahia: 6 , Bondar col. (MZSP); Camaça (Fazenda Santa Úrsula), 9,

1 l.m.1969, Ventocilla col. (CEPEC); Ilhéus, 6 , VI. 1957, Dirings (MZSP); (Centro de Pesquisas do Cacau) õ

,

1965 (MZSP). Espírito Santo: Alegre (Fazenda Jeruzalém), 9, 1 l.X,1913, J. F. Zikán col. (MZSP); Linhares,

9, XII.1973,B. Silva col., Col. Campos Seabra (MNRJ). Rio de Janeiro: Teresópolis (Fazenda Alpina, 1000m),

9, 11.XI.1945, Wygodzinskicol. (MZSP). São Paulo: São Paulo (Saúde), ô , 1.XI.1916, J.Melzercol. (MZSP).

Santa Catarina: Corupá (=Hansa Humboldt), 9, X. 1930, A. Maller col. (MZSP); Rio Vermelho, 9, 1. 1958,

Dirings (MZSP).

Ischnolea strandi Breuning, 1942

Ischnolea strandi BREUNING, 1942: 158; 1974: 132.

Examinamos esta espécie apenas pelo diapositivo do holótipo (ç, metafêmures não

engrossados) feito por Moure no USNM(Coleção Tippmann). Segundo anotações de

Moure, o exemplar na coleção Tippmann tem o nome "Ischnolea albostictica" , mas
corresponde ao holótipo de/, strandi e provém de Mafra, Santa Catarina, a localidade-tipo

de acordo com a descrição original (BREUNING, 1942). Este exemplar corresponde

perfeitamente às descrições de BREUNING(1942, 1974). Segundo a redescrição

(BREUNING, 1974) os lobos oculares inferiores são pouCo mais longos do que as genas.

No diapositivo os lobos oculares superiores são tão distantes entre si quanto a

largura de um lobo. As antenas atingem o ápice elitral no meio do antenômero VII. Faixa

branca do meio do pronoto algo difusa. As manchas brancas mencionadas emBREUNING
(1974) como dispersas nos élitros, parecem mais visíveis apenas no terço apical.

Extremidades dos élitros com espinho externo bem desenvolvido.

Ischnolea peruana Breuning, 1943

Ischnolea peruana BREUNING, 1943: 48; 1974; 130.

Não examinada, exceto pelo diapositivo do holótipo, que pelas antenas relativa-

mente curtas e metafêmures não espessados, deve ser uma fêmea. Oholótipo pertence ao

USNM(ex-coleção Tippmann) e a espécie foi originalmente descrita de Aina, Peru.

Esta localidade-tipo é difícil de interpretar. Segundo STIGLICH (1922), existem

três localidades peruanas com essa denominação: (1) "Aina. - (Etim.: Florido). El cerro

más elevado dei Dist. de Pampamarca, Prov. de Canchis" [Cuzco]. (2) "Aina. - Montaria,
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Dist. de Tambo, Prov. de La Mar. Regada por el rio dei mismo nombre" [Ayacucho]. (3)

"Aina. - Cas., Prov. Huamanga, Dist. Quinua. Habs. 100" [Ayacucho]. Comoos dois

primeiros nomes referem-se a elevações, é mais provável que a localidade-tipo seja esta

última.

A redescrição de BREUNING(1974) não menciona a relação de comprimento do

lobo ocular inferior com relação ao comprimento da gena. No diapositivo do holótipo os

lobos oculares superiores são mais distantes entre si do que o dobro da largura de umlobo.

As antenas alcançam as pontas dos élitros aproximadamente no ápice do antenômero VIII.

Padrão geral de colorido como em /. bimaculata e /. singularis. Faixa clara central de

pubescência no pronoto estreito e nítida. Escutelo com pubescência clara. Mancha
castanha lateral dos élitros inicia-se perto do meio da margem. Extremidades elitrais com
espinho externo evidente. Fémures aparentemente sem pontos contrastantes.

Ischnolea flavinota, sp. n.

(Fig. 6)

Tegumento castanho-avermelhado escuro. Pubescência amarelada mais compacta

na cabeça, na face ventral e no pronoto onde é quase uniforme e não constitui faixas. Face

ventral e pernas com pontos glabros contrastantes. Pubescência branco-acinzentada

difusa no dorso da base elitral e concentrada emfaixa oblíqua dos úmeros à sutura ao nível

do meio; faixa diagonal no terço apical e manchas indistintas na região pré-apical.

Antenas ultrapassam a extremidade dos élitros a partir do meio de antenômeros VI
(d ) ou do VIII (9). Lobos oculares inferiores tão longos quanto as genas; lobos superiores

tão distantes entre si quanto a largura de um lobo. Tubérculos pronotais visíveis. Pontos

da base dos élitros não tuberculados. Ápices elitrais com espinho manifesto no ângulo

externo. Mesepimeros e lados do metasterno pontuados. Metafêmures (d ) pedunculados

e clavados; face ventral pilosa com sulco longitudinal em toda extensão.

Dimensões, em mm, respectivamente c5/9. Comprimento total, 8,5/10,1-10,2;

comprimento do protórax, 1,6/1,7-1,8; maior largura do protórax, 2,0/2,3-2,4; compri-

mento do élitro, 5,9/7,0-7,4; largura umeral, 2,4/2,9-3,1.

Material-tipo. PARAGUAI. Central: Aregua, holótipo 9, 17.11.1939, A. Schulze

col. (AMNH). Parátipos: 9, mesmaprocedência e coletor, 26.11. 1939 (MZSP). BRASIL.
São Paulo: Marília, ô , XI. 1945, Nick col., ex-col. Dirings (MZSP).

Discussão. Esta espécie caracteriza-se pela pubescência pronotal muito uniforme

que reveste praticamente toda a superfície e pelo espinho desenvolvido nas extremidades

elitrais.

Ischnolea bimaculata Chevrolat, 1861

(Figs. 7, 10)

Ischnolea bimaculata CHEVROLAT,1861: 252; BREUNING, 1974: 131.

Tegumento castanho-avermelhado. Pubescência castanho-amarelada mais com-
pacta na cabeça. Faixa centro-longitudinal do pronoto amarelo-esbranquiçada, estreita;

lados do pronoto com faixa delgada na metade basal. Mancha castanha lateral dos élitos
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bordejada internamente por pubescência branca nítida (fig. 7); manchas irregulares de

pubescência branca no quarto apical e faixa oblíqua ante-apical nos élitros. Escapo,

fémures e tíbias compontos contrastantes. Mesepimeros, metasterno e urosternitos basais

densamente pontuados.

Antenas atingem o ápice dos élitros na extremidade do artículo VI (<3 ) ou VIII (9).

Bases dos flagelômeros aneladas de pubescência branca. Lobos oculares inferiores (fig.

10) mais curtos que as genas; os superiores mais distantes entre si que o dobro da largura

de um lobo. Tubérculos pronotais indicados. Pontos da base dos élitros tuberculados.

Extremidades elitrais entalhadas comespículo externo. Metafêmures (ô ) pendunculados;

face ventral pilosa, com orifício profundo ao nível do meio.

Dimensões, em mm, respectivamente ô/Q. Comprimento total, 5,8-9,6/8,0-10,0;

comprimento do protórax, 1,2-2,0/1,6-3,1; maior largura do protórax, 1,4-2,4/2,0-2,5;

comprimento do élitro 3,9-6,2/5,5-6,9; largura umeral, 1,5-2,9/2,3-3,0.

Tipos, localidade-tipo. Descrita combase emúnico exemplar, muito provavelmen-

te uma fêmea (metafêmures não engrossados), fotografado por Moure no BMNH.
Localidade-tipo, Brasil; exemplar da ex-Coleção Sommer.

Material examinado. BRASIL. Goiás: Campinas, 9, XII. 1935, Borgmeier & Lopes col. (MZSP). Minas

Gerais: Cambuquira, 9, HI.1931, A. Marques col. (MZSP); Sete Lagoas, 6 , III. 1963, F. Werner, U. Martins

& L. Silva col. (MZSP); Viçosa, 9, 16.XII.1958, E. Amante col. (MZSP). Espírito Santo: Alegre (Fazenda

Jeruzalém), Õ , 29.V.1912, J. F. Zikán col. (MZSP); Guandu, (3 , 4.XE.1920, F. Hoffmann col. (MZSP); Santa

Leopoldina, â, 9, 30.1.1965, H. Britski & I. Dias col. (MZSP). Rio de Janeiro: Angra dos Reis (Fazenda

Japuhyba), 9, XI. 1945, L. Travassos Filho col. (MZSP); Itatiaia (700m), (3 , 6.V. 1926, J. F. Zikán col. (MZSP);

km47 rodovia Rio-São Paulo, Ô , II. 1943, Wygodzinsky col. (MZSP); 9, XII. 1943, Wygodzisky col. (MZSP);

<5 ,9, IH.1945, Wygodzinsky col. (MZSP). São Paulo: Amparo,9, N. Andrade col. (MZSP); Botucatu, ó , 9, HL

1974, A. Scivittaro col. (MZSP); Itapira, 9, E. Dente col. (MZSP); Itu (Fazenda Pau dAlho), Ô , VI. 1956, U.

Martins col. (MZSP); 29, 1. 1959, U. Martins col. (MZSP); Pirassununga (Cachoeira), (5 , IV. 1945, Schubart col.

(MZSP); São Paulo (Jabaquara), 9, 11.1947, Nick col. (MZSP). Paraná. Rolandia, 2 Ô , II. 1946, Nick col.

(MZSP). Santa Catarina: Corupá, Ô , II. 1954, Dirings (MZSP); Nova Teutônia, 9, VI. 1967, F. Plaumann col.

(MZSP); Rio Vermelho, 2(5,1. 1952, Dirings (MZSP); 9, II. 1952, Dirings (MZSP). PARAGUAI. Villeta

(Nueva Itália), 9, XI-XÜ.1963, Williner col. (MZSP). ARGENTINA. Misiones: Iguazú, 2 õ , II. 1976, Foerster

col. (MZSP).

Discussão. Machos de /. bimaculata diferem dos de /. singularis, sp. n., pelos

mesepimeros pontuados; pelos lobos oculares inferiores mais curtos que as genas; pelos

lados do metasterno e dos urosternitos grosseiramente pontuados; pela ausência de pêlos

longos no centro do metasterno e no processo intercoxal do urosternito I.

Ischnolea singularis, sp. n.

(Figs.8, 11)

6 . Tegumento acastanhado mais claro principalmente na região centro-anterior dos

élitros. Pubescência castanho-amarelada uniforme, mais densa na cabeça. Centro do

pronoto com faixa longitudinal estreita de pubescência branco-amarelada. Escutelo com
pubescência esparsa, esbranquiçada. Pubescência esbranquiçada ao redor da mancha
castanha lateral dos élitros (fig. 8) e faixa oblíqua ante-apical. Pubescência da face ventral

branco-amarelada, mais longa no meio do metasterno e no processo intercoxal. Escapo,

IHERINGIA, Sér. Zool., Porto Alegre (75): 63-79, 30 set. 1993



76 GALILEO & MARTINS

fémures, tíbias e lados dos urosternitos com pontos contrastantes. Mesepimeros lisos.

Lados do metasterno e dos urosternitos esparsamente pontuados.

Antenas atingem o ápice dos élitros na base do antenômero VII. Bases dos

flagelômeros com pubescência esbranquiçada. Lobos oculares inferiores (fig. 11) com o

dobro do comprimento das genas; os superiores apenas mais distantes entre si do que a

largura de um lobo. Tubérculos pronotais indicados. Élitros com alguns pontos tubercu-

lados pronotais indicados. Élitros com alguns pontos tuberculados na declividade basal;

extremidades levemente emarginadas com espículo externo. Metafêmures fusiformes,

robustos; face ventral com pêlos longos e orifícios ao nível do meio.

Dimensões, emmm,holótipo d . Comprimento total, 10,0; comprimento do protórax,

2,0; maior largura do protórax, 2,4; comprimento do élitro, 6,8; largura umeral, 2,9.

Material-tipo. BRASIL. Pará: Km 103 rodovia Transamazônica, holótipo ô,

20.11.1971, Bicelli col. (MZSP).

Discussão. Esta espécie é semelhante a /. peruana da qual difere, principalmente

pela ausência de pubescência amarelada sobre o escutelo e pelos espinhos marginais do

ápice elitral menos desenvolvidos. Vide também discussão em /. bimaculata.

Ischnolea modesta, sp. n.

(Figs. 9,14)

Tegumento castanho-avermelhado Pubescência castanho-amarelada uniforme.

Faixa centro-longitudinal do pronoto estreita e faixas laterais pouco distintas da base ao

meio onde terminam em mácula. Pubescência esbranquiçada sutil ao redor da mancha
acastanhada lateral dos élitros (fig. 9) e em pequenas máculas ante-apicais. Escapo,

fémures, tíbias e lados dos urosternitos com pontos contrastantes. Mesepimeros lisos.

Lados do metasterno com alguns pontos profundos.

Antenas atingem o ápice alitral na base do antenômero VI (d ) ou do VII (9). Bases

dos flagelômeros com pubescência esbranquiçada. Lobos oculares inferiores mais curtos

que as genas; os superiores tão distantes entre si quanto o triplo da largura de um lobo.

Élitros sem pontos tuberculados; extremidades obliquamente truncadas com espículo

externo. Metafêmures (d ) fusiformes; face ventral pubescente, com orifício ao nível do
meio (fig. 14).

Dimensões, emmm, respectivamente d/9. Comprimento total, 9,0-10,1/9,5-10,2;

comprimento do protórax, 1,7-1,9/1,8-1,9; maior largura do protórax, 1,9-2,3/2,1-2,4;

comprimento do élitro, 6,2-6,9/6,7-6,8; largura umeral, 1,9-2,9/2,6-3,0.

Material-tipo. BRASIL. São Paulo: Ribeirão Preto (Faculdade de Medicina),

holótipo d I. 1955, Barretto col. (MZSP). Parátipos - BRASIL. Goiás: Aruanã (Rio

Araguaia), d , 9, V.1960, Dirings (MZSP); Campinas, d , I. 1934, R. Spitz col. (MZSP);
Dianópolis, d , 1 1-14.1. 1962, J. Bechyné col. (MZSP). São Paulo: Batatais, d , XII.1943,

F.S. Pereira col. (MZSP). Ibirá, 2 d , X. 1953, Dirings (MZSP, MCNZ). Itu (Fazenda Pau
d' Alho), d , I. 1959, U. R. Martins col. (MZSP); d , XII. 1960, U. R. Martins col. (MZSP);
Ribeirão Preto, d , VIII.1955, E. Rabello col. (MZSP); Rio Claro, 9, 18.1.1962, Reichardt

col. (MZSP); São Roque, d, 2.1.1972, F. Lane col. (MZSP).

Discussão. /. modesta, sp. n., separa-se de /. bimaculata pela ausência de pontos

tuberculados na base dos élitros; pelos mesepimeros lisos; pelos lados do metasterno e dos
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urosternitos esparsamente pontuados.

Desmiphora circunspecta (Lane, 1973), comb. n.

Ischnolea circunspecta LANE, 1973: 383.

Impropriamente inserida por LANE (1973) emIschnolea; vide introdução.

Agradecimentos. Às colegas Dilma Solange Napp e Erica H. Buckup pelas correções e críticas ao
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Figs. 1-9. Élitro esquerdo: Í.Ischnolea crinita Thomson; 2. /. spinipennis Breuning; 3. /. inexpectata, sp. n.; 4.

/. oculata, sp. n.; 5. /. indistincta, sp. n.; 6. 1.flavinota, sp. n.; 7. /. bimaculata Chevrolat; 8. /. singularis, sp. n.;

9. /. modesta, sp. n. Figs. 1, 8; 2, 5-7, 9; 3; 4, respectivamente na mesmaescala. Barra = lmm.
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Figs. 10-15. Cabeça lateral: 10. Ischnolea bimaculata Chevrolat; 11./. singularis, sp. n. Cabeça, dorsal: 12. /.

indistincta Breuning; 13. /. oculata, sp. n. Metafêmur, 6 , ventral: 14. /. modesta, sp. n.; 15. /. crínita Thomson.
Figs. 10-13; 14, 15, respectivamente na mesmaescala. Barra = lmm.
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